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 .کمک خواهد کردبا یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما 

ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 1 اهداف اصلی امنیت ملی کدام است؟ 1

 5.0 ؟کلمه بسیج در فرهنگ لغت به چه معناست 2

 1 د.دفاع و پایداری کدامند؟نام ببری دستاوردهای بین المللی هشت سال 3

 5.0 .منظور از جهاد اصغر و جهاد اکبر چیست 4

 1 ؟چیست رهبری معظم مقام اندیشه در  مفهوم جنگ نرم 0

 1 ؟در جنگ نرم چه چیزهای جامعه مورد هجوم قرار می گیرد 6

 1.0 .پدافند عامل و پدافند غیر عامل را تعریف کنید 7

 1.0 ؟ فرمود مهمی مطلب چه مردم به  الوداع حجه از بازگشت در  پیامبر اسالم )ص(  8

 1 .کنید اقتدار را تعریف  9

 1.0 . عوارض سطح زمین را نام برده و برای هرکدام مثال بزنید 15

 1.0  و چگونه می توان آنرا کنترل کرد ؟ خونریزی خارجی چیست؟ 11

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 تجربی-ریاضی-دهم انسانی  مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی اریان

  

 سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 آمادگی دفاعینام درس: 

  نام دبير:

 امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقيقه 90 : مدت امتحان



 

 

 

 

 

 
 

 

ف
ردی

 

                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

1 
عمومی (تحقق رفاه 4(حفظ ثبات سیاسی اقتصادی کشور3(حفظ ارزش های دینی وملی2(حفظ سرزمین واستقالل کشور1

   (ایجادآسایش برای مردم درمقابل خطرات بیگانگان5مردم

2 
بسیج در فرهنگ لغت به معنی جهاد ،آمادگی اماده شدن برای سفر، قصدو ادراه و آماده ساختن نیرو های نظامی برای جنگ  

 .است

3 
 اثبات کار آمدی دین اسالم -3                       تولد شیوه نوین دفاعی -2                       تضمین استقالل ایران-1

  اثبات حقانیت ومظلومیت ایران در جهان -4

4 
و جهاد اصغریعنی انسان با دشمن بیرونی مانندصدام  نبرد انسان با دشمن درون برای رسیدن به تقوی و رستگاری را گویند

 .می جنگند تاپیروزشود

  ذهن های مردمیعنی ایجاد تردید در دلها و   5

 اعتقادات ، باورها ، ارزشهای اساسی  6

7 
هردفاعی که با استفاده از سالح و تجهیزات نظامی صورت گیرد دفاع عامل گویند، و هر نوع دفاعی که بدون استفاده از  

 .سالح و تجهیزات نظامی انجام شود را دفاع غیرعامل یا پدافند غیرعامل می گویند

8 
 چیز دو این شد، نخواهید گمراه  چیز گرانبها را نزد شما می گذارم ، اگر این دو را از دست ندهید هیچ گاهفرمود : من دو  

 . است من بیت اهل و( قرآن) خدا کتاب

9 
یعنی حکومت یا فرد از چنان مقبولیتی برخوردار باشد که نظر او در مسائل یا موضوعاتی که پیش می آید حرف آخر باشد و 

 . اطاعت کننددیگران 

11 
 دریاها و اقیانوسها ، دشت و جلگه  دره ها  عوارض طبیعی : انسان در ایجاد آنها دخالتی ندارد مانند: کوه ، تپه ، -الف 

 ...و ،آبادیها پلها ها، جاده تونلها، راهها،: مانند دارد دخالت آنها ایجاد در انسان:  مصنوعی عوارض -ب   ...و

11 
چندگاز استریل روی محل خونریزی بگذارید  خون از بدن خارج وبه بیرون بریزد خونریزی خارجی گو ینداگردر خونریزی 

 به محل خونریزی فشار وارد کرده وبایک باند آن را ببندید-3محل خونریزی را از سطح بدن باالتر نگهدارید -2

 

 سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 آمادگي دفاعينام درس: 

  نام دبیر:

   تاریخ امتحان:

  ساعت امتحان:

 دقیقه63 مدت امتحان:


